Obchodní akademie, Vyšší odborná škola
a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Uherské Hradiště

Informace pro zákonné zástupce nepřijatých uchazečů o studium
S ohledem na možnost podat v 1. kole přijímacího řízení dvě přihlášky jsou počty
přihlášených uchazečů na jednotlivé obory značně vysoké. Je velmi pravděpodobné, že
z těch, kteří budou v první fázi přijati, jich mnoho předá zápisové lístky na jiné školy.
Podle zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům
vzdělání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 nemůže uchazeč v roce 2020
podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Přesto je možné přijmout uchazeče, který
nebyl přijat z kapacitních důvodů.
Doporučujeme proto všem, kteří nebudou přijati, aby do 3 dnů ode dne, kdy jim
bylo/bude poštou doručeno rozhodnutí o nepřijetí, podali žádost o vystavení nového
rozhodnutí (dále jen žádost) dle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ve
znění pozdějších předpisů. Třídenní lhůta pro podání žádosti začíná běžet dnem
následujícím po dni doručení písemného vyhotovení rozhodnutí.
Aby mohl ředitel školy žádosti vyhovět a vystavit nové rozhodnutí, musí být splněny
následující podmínky:
o existuje volné místo (kdy uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě
zápisový lístek, nebo jej vzal zpět) a současně
o uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího
řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných žáků
V zájmu urychlení procesu předání nových rozhodnutí budou zákonní zástupci
uchazečů, kteří budou přijati na základě podané žádosti vyzváni, aby si osobně
vyzvedli nové rozhodnutí o přijetí v budově Obchodní akademie, Nádražní 22,
Uherské Hradiště. Spolu s převzetím rozhodnutí mohou zákonní zástupci současně
předat škole zápisový lístek. Tím se celý proces přijímání uchazečů urychlí.
V průběhu vyřizování žádostí bude se zákonnými zástupci navíc komunikováno také
prostřednictvím telefonu.
Vážení zákonní zástupci, věříme, že přistoupíte na tuto nabídku a svým vstřícným
postojem tak přispějete k rychlému a hladkému průběhu přijímacího řízení. Závěrem
žádáme ty z Vás, kteří dosud neposkytli telefonní a e-mailový kontakt, aby tak učinili
v rámci podávané žádosti.
V Uherském Hradišti 15. června 2020
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